
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 

Program rokovania XXVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov konaného dňa 24. 06.  2014 

 
 
 
  1.  Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej  komisie, schválenie programu 
        - uznesenie č. 451/XXVIII/2014 
  2.  Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 452/XXVIII/2014 
        - uznesenie č. 453/XXVIII/2014 
  3.   Návrh   na schválenie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva  a dozornej    
        rady  spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.  a schválenie 
        zmien jej stanov 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 454/XXVIII/2014 
  4.   Návrh   na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti 
        CULTUS Ružinov, a. s. a na zmenu jej stanov 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 455/XXVIII/2014 
  5.   Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.  
        Predkladá: starosta 
        - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
  6.   Návrh  na  určenie počtu  volebných  obvodov  a  počtu  poslancov  v  Mestskej  časti 
        Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 456/XXVIII/2014 
  7.   Rozbor činnosti a hospodárenia  Domova dôchodcov  za rok 2013 
        Predkladá: riaditeľka DD 
        - uznesenie č. 457/XXVIII/2014 
  8.   Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2013 
        Predkladá: riaditeľka RDS 
        - uznesenie č. 458/XXVIII/2014 
  9.   Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2013 
        Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov 
        - uznesenie č. 459/XXVIII/2014 
10.   Rozbor činnosti a hospodárenia  organizácie Ružinovský športový klub za rok 2013 
        Predkladá: poverená riaditeľka RŠK 
        - uznesenie č. 460/XXVIII/2014 
11.   Návrh na odpis pohľadávky voči spoločnosti BLUEFOX, s. r. o. 
        Predkladá: riaditeľ ZŠ Drieňová 16  
        - uznesenie č. 461/XXVIII/2014 
12.   Záverečný  účet  - výročná  správa o hospodárení  Mestskej časti  Bratislava - Ružinov 
        za rok 2013 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 462/XXVIII/2014 
 
 



 
 
13.   Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2014 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 463/XXVIII/2014 
14.   Program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja   mestskej  časti  Bratislava - Ružinov 
        na roky 2014 - 2020 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 464/XXVIII/2014 
15.   Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 465/XXVIII/2014 
16.   Všeobecne záväzné nariadenie  MČ  Bratislava - Ružinov č. .... /2014 zo dňa 24. júna  
        2014,  ktorým  sa  vyhlasuje Záväzná časť  Územného plánu  zóny Trnávka, Krajná -  
        Bočná 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 466/XXVIII/2014 
17.   Záväzok  Mestskej  časti Bratislava - Ružinov  k  vyriešeniu priestorového rozdelenia 
        ZUŠ Exnárova 6 a MŠ Bancíkovej, ET Exnárova 6. Zmluva o poskytnutí dotácie  
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 467/XXVIII/2014 
18.   Návrh zriadenia denného centra seniorov na Zimnej č. 1 v Bratislave 
        Predkladá: starosta 
        - uznesenie č. 468/XXVIII/2014 
19.   Návrh  na  schválenie  dôvodu   hodného   osobitného  zreteľa,  týkajúceho  sa  nájmu 
        nebytových   priestorov   v   objekte   Zimný   štadión   V. Dzurilu,   Ružinovská  č. 4, 
        Bratislava 
        Predkladá: poverená riaditeľka RŠK  
        - uznesenie č. 469/XXVIII/2014 
20.   Návrh   na  schválenie  prevodu  vlastníckeho  práva nehnuteľnosti - pozemku registra 
       „C“,  kat. úz.  Ružinov,  parc. č. 2670/5,  o  výmere   370 m2,  záhrady  do   vlastníctva 
        Alojzovi Lukovičovi   a  Pavlíne Lukovičovej  z  dôvodu  hodného osobitného zreteľa 
        Predkladá: prednostka  
        - uznesenie č. 470/XXVIII/2014 
  -     Návrh  na  prevod  vlastníckeho  práva nehnuteľnosti - pozemku v katastrálnom území   
        Nivy  parc. č. 15145/5  ostatné  plochy  o  výmere 16 m2,  do vlastníctva Ing. Andreja 
        Nováka, Magurská 29, 831 01 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
         Predkladá: prednostka   
         - materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom 
21.   Návrh   na  nájom  pozemku  v lokalite  Telocvičnej ul. v  Bratislave, parc. č. 2214/31, 
        kat. úz.  Ružinov,   MFK   Petržalka  a. s.  so  sídlom:  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, 
        IČO: 35752 157,   podľa   ustanovenia  § 9a  ods. 9 písm. c)  zákona SNR č. 138/1991 
        Zb. o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  z dôvodu   hodného  osobitného 
        zreteľa 
        Predkladá: prednostka 
        - uznesenie č. 471/XXVIII/2014 
22.   Návrh  na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme objektu 
        Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava 
        Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu  
        - uznesenie č. 472/XXVIII/2014 
 
 



23.   Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
        Predkladá: prednostka  
        - uznesenie č. 473/XXVIII/2014 
24.   Interpelácie 
25.   Rôzne 
        a) Nesúhlasné stanovisko k projektu Prima park II 
            Predkladá: Ing. Hrapko, poslanec                                                         
            - uznesenie č. 474/XXVIII/2014   
               
 
          
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
Informatívne materiály: 
 
  1.  Informácia   o  plnení  harmonogramu obstarávania  územných  plánov zón Mestskej časti 
       Bratislava - Ružinov 
       Predkladá: prednostka 
  2.  Informácia - Modernizácia a revitalizácia parku A. Hlinku 
       Predkladá: prednostka     
  3.  Informácia o návrhu  prijatých  konkrétnych  opatrení  na základe uznesenia MZ mestskej  
       časti Bratislava - Ružinov č. 447/XXVIII/2014 
       Predkladá: konateľ TVR a RE, s.r.o. 
  4.  Informácia o dodržiavaní  zákona  č. 25/2006  Z. z.  „O verejnom obstarávaní  a o  zmene  
       a  doplnení  niektorých  zákonov“ a  VZN č. 13/2012 Mestskej  časti Bratislava - Ružinov 
       o  zásadách  hospodárenia s  majetkom mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  za II. polrok  
       2013 
       Predkladajú: riaditelia organizácií 
  5.  Informácia   o   prijímaní,   evidovaní    a   vybavovaní   sťažností    za   II.   polrok   2013 
       v jednotlivých  organizáciách zriadených MZ 
       Predkladajú: riaditelia organizácií  
  6.  Informácia o doručených petíciách na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov 
       Predkladá: starosta   
  7.  Informácia o možnostiach  rozšírenia kapacity  materských škôl využitím kontajnerových 
       modulov  
       Predkladá: prednostka  
  8.  Informácia o  návrhu riešenia  rozpočtových dôsledkov  súdnych  konaní  a mimosúdnych  
       rokovaní  so spoločnosťou BVS, a.s. 
       Predkladá: prednostka 
  9.  Informatívna správa o činnosti MR  
       Predkladá: prednostka 
 
 
 



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i a 
 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 
 
 

451/XXVIII/2014, 452/XXVIII/2014, 453/XXVIII/2014, 454/XXVIII/2014, 
455/XXVIII/2014, 456/XXVIII/2014, 457/XXVIII/2014, 458/XXVIII/2014, 
459/XXVIII/2014, 460/XXVIII/2014, 461/XXVIII/2014, 462/XXVIII/2014, 

                  463/XXVIII/2014, 464/XXVIII/2014, 465/XXVIII/2014, 466/XXVIII/2014, 
                  467/XXVIII/2014, 468/XXVIII/2014, 469/XXVIII/2014, 470/XXVIII/2014, 

471/XXVIII/2014, 472/XXVIII/2014, 473/XXVIII/2014, 474/XXVIII/2014 
                   

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 

Uznesenie č. 451/XXVIII/2014 
zo dňa 24. 06. 2014 

 
1.  Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 

A.																																																																					v	o	l	í	
 
 
1.  overovateľov záznamu:      1.  Martin Klementis, Ing,   
                                                          
                                                   2.  Tatiana Tomášková, Ing. 
 
 
2.  návrhovú komisiu:     1.  Martin Barkol   
                                                         
                                                   2.  Michal Kocián, Ing. 

                                                   3.  Josef Ošlejšek 

B.                                                      s c h v a ľ u j e 

upravený program: 

- namiesto bodov 2., 3., 4., 5., a 6 zaradiť body  13., 11., 12., 10. a 18 
- ostatné body sa prečíslujú 
 

 

 

 

                                                                                                            Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                starosta 
 

 

 

 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 452/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

2.  Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov   
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                             s c h v a ľ u j e  

 
a) tajné hlasovanie pri voľbe miestneho kontrolóra miestnej časti Bratislava - Ružinov, ktoré 

sa uskutoční dňa 24.06.2014. 
 
b) volebnú komisiu za   účelom dohľadu  nad  zákonnosťou  priebehu voľby  miestneho 

kontrolóra miestnej časti Bratislava - Ružinov v zložení: 
 
Ing. Vladimír Sloboda          predseda volebnej komisie 

Ing. Michal Kocián                      člen volebnej komisie 

Mgr. Viktória Jančošeková            členka volebnej komisie 

Ing. Peter Hrapko                      člen volebnej komisie 

PhDr. Patrik Guldan                      člen volebnej komisie 

       Róbert Müller                      člen volebnej komisie 
 
Ing. Beáta Linhartová           zapisovateľ 
 

c) volebný poriadok 
 
d) priebeh prezentácie kandidátov na funkciu miestneho kontrolór v nasledovnom poradí: 

 3 minúty vyhradené na osobnú prezentáciu 
 priestor pre otázky poslancov miestneho zastupiteľstva 
 priestor pre otázky poslancov v prípade 2. kola voľby miestneho kontrolóra 

 
 
 
 
          
                                                                                                                Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                    starosta 
  
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 453/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

2.  Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov   
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 
                                                                     v o l í 
 
podľa ustanovenia § 18 a § 18a Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  s   účinnosťou  od  01.07. 2014  na  funkčné   obdobie  šesť  rokov  za  miestneho 
kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov  Ing. Günthera Furina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 454/XXVIII/2014  

zo dňa 24. 06. 2014 
 

3.  Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva a dozornej    
     rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.  a  schválenie            
     zmien jej stanov 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 
ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých miestne zastupiteľstvo na návrh starostu vymenúva 
a odvoláva členov orgánov právnických osôb založených mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť 
valného zhromaždenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno  - prospešných služieb, a.s. so 
sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 064, týmto: 
 
A.                                                 v y m e n ú v a  
 
nasledovných členov predstavenstva spoločnosti  Ružinovský podnik verejno - prospešných 
služieb, a. s.: 

 
1. Attilu Horvátha, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxx, 

ako predsedu predstavenstva;  
2. Františka Németha, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxx, 

ako člena predstavenstva; 
3. Ing. Vladimíra Slobodu, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom 

xxxxxxxxxxxxxx, ako člena predstavenstva 
 

s dňom vzniku funkcie 4. 7. 2014. 
 

B.                                         v y m e n ú v a  
 
nasledovných členov dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných 
služieb, a. s.: 

 
1. Radovana Struhára, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
2. JUDr. Danielu Šurínovú, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom 

xxxxxxxxxxxxxxx;  
3. Ing. Tatianu Tomáškovú, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 

s dňom vzniku funkcie 4. 7. 2014. 
 
 
 

C.                                                    s c h v a ľ u j e  
 



vykonanie nasledovnej zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných  
služieb, a. s.: 

- v ust. čl. X. bod 3. stanov sa vypúšťa text: "Funkčné obdobie členov predstavenstva 
je dvojročné s výnimkou podľa bodu 5. tohto článku, funkčné obdobie končí až 
voľbou nových členov predstavenstva." a nahrádza sa textom: "Funkčné obdobie 
členov predstavenstva je štvorročné."; 

- v ust. čl. XI. bod 6. stanov sa vypúšťa text: "Funkčné obdobie členov dozornej rady 
je dvojročné, končí však až voľbou nových členov dozornej rady." a nahrádza sa 
textom: "Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné." 

   
 
D.                                                        ž i a d a  
 
 
Dušana Pekára, starostu  
aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva prijal dňa 4. 7. 2014 rozhodnutie Mestskej 
časti  Bratislava - Ružinov  ako  jediného  akcionára spoločnosti Ružinovský podnik verejno -  
prospešných služieb, a. s. v súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka  a bezodkladne po jeho  
prijatí podal návrh na zápis zmien do obchodného registra.  
 

         T: v texte 
 
 
 
 
                                  
 
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                               starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 455/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

 4.  Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti 
       CULTUS Ružinov, a. s. a na zmenu jej stanov 
 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 
ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých miestne zastupiteľstvo na návrh starostu vymenúva 
a odvoláva členov orgánov právnických osôb založených mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť 
valného zhromaždenia spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 
Bratislava II, identifikačné číslo 35 874 686, týmto: 

 
A.                                                         v y m e n ú v a  
 
 
nasledovných členov dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s.: 

 
1. Mgr. Viktóriu Jančošekovú, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom    
     xxxxxxxxxxxx; 
2. Ing. Katarínu Otčenášovú, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxx, trvale bytom  
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
3. MUDr. Vladimíra Ferjenčíka, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxx, trvale bytom  
    xxxxxxxxxxxxx 

 
s dňom vzniku funkcie 4. 7. 2014 

 
 
B.                                                          s c h v a ľ u j e 
 
 
 vykonanie nasledovnej zmeny stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s.: 

- v ust. čl. X. bod 3. stanov sa slovo "trojročné" nahrádza slovom "štvorročné"; 
- v ust. čl. XI. bod 6. stanov sa vypúšťa text: "Funkčné obdobie členov dozornej rady 

je trojročné, končí však až voľbou nových členov dozornej rady." a nahrádza sa 
textom: "Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné." 

 
 
 
 
 
 
 



C.                                                            o d v o l á v a 
 
člena predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. 
 

Ing. Günthera Furina, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                             T: 4. 7.  2014 
 
D.                                                           v y m e n ú v a      
                                                                                 
za člena predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. 
 

 Ing. Tatianu Tomáškovú,  nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom    
 xxxxxxxxxxxx; 

 
                                                                                                            T: 4. 7.  2014 
 
 
E.                                                             ž i a d a 
 
Dušana Pekára, starostu 
aby  na   základe  uznesenia  Miestneho   zastupiteľstva  prijal  dňa  4. 7. 2014  rozhodnutie  
Mestskej časti Bratislava - Ružinov ako jediného akcionára spoločnosti CULTUS Ružinov, 
 a. s. v  súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka a bezodkladne po jeho prijatí podal návrh 
 na zápis zmien do obchodného registra.  
 

 
    T: v texte 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 

5.   Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 
   
 
 
 
 
 
 
 
- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dušan Pekár,v.r. 
                                                                                                              starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Uznesenie  č. 456/XXVIII 
zo dňa 24. 06. 2014 

 
6.   Návrh na určenie počtu volebných  obvodov  a  počtu  poslancov  v Mestskej  časti 
      Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 
   
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
                                                                   u r č u j e 
 
v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre volebné obdobie 2014 - 2018 
 
1.     9 volebných obvodov 
 
Volebný obvod č. 1   NIVY                                               volebné okrsky    1 - 11                                        
Volebný obvod č. 2   STARÝ RUŽINOV                         volebné okrsky  12 - 17                                       
Volebný obvod č. 3   RUŽOVÁ DOLINA                        volebné okrsky  18 - 22                                     
Volebný obvod č. 4   TRÁVNIKY                                    volebné okrsky  23 - 32                                   
Volebný obvod č. 5   POŠEŇ                                            volebné okrsky  33 - 39                                        
Volebný obvod č. 6   PRIEVOZ                                        volebné okrsky  40 - 46                                       
Volebný obvod č. 7   ŠTRKOVEC                                    volebné okrsky  47 - 55                                     
Volebný obvod č. 8   OSTREDKY                                    volebné okrsky  56 - 64                                     
Volebný obvod č. 9   TRNÁVKA                                      volebné okrsky  65 - 70                                       
 
2.     25 poslancov celkom, s počtami v jednotlivých volebných obvodoch takto: 
 
                                                                                 počet poslancov 
 
Volebný obvod č. 1   NIVY                                               3                                        
Volebný obvod č. 2   STARÝ RUŽINOV                         2                                       
Volebný obvod č. 3   RUŽOVÁ DOLINA                        2                                 
Volebný obvod č. 4   TRÁVNIKY                                    3                                 
Volebný obvod č. 5   POŠEŇ                                            3                                      
Volebný obvod č. 6   PRIEVOZ                                        3                                    
Volebný obvod č. 7   ŠTRKOVEC                                    3                                    
Volebný obvod č. 8   OSTREDKY                                    3                                
Volebný obvod č. 9   TRNÁVKA                                      3 
 Spolu:                                                                               25   
 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                             Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                 starosta 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 457/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

 
7.   Rozbor činnosti a hospodárenia  Domova dôchodcov  za rok 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 

     s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2013 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                                                    Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                         starosta



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 458/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

 
  8.   Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
 

                                                       s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                          starosta 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 459/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

9.   Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2013 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
                                                              s c h v a ľ u j e 
 
 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                              starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 460/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

10.   Rozbor činnosti a hospodárenia  organizácie Ružinovský športový klub za rok 2013 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
                                                              s c h v a ľ u j e 
 

 
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský športový klub“ za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                    starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 461/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

 
11.   Návrh na odpis pohľadávky voči spoločnosti BLUEFOX, s. r. o. 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                           s c h v a ľ u j e 
 
 
odpis pohľadávky  voči spoločnosti Bluefox, s.r.o vo výške 1 027,29 €.  
 
 
 
B.                                                             u k l a d á 
 
 
Mgr. Gabrielovi Kalnovi, riaditeľovi ZŠ P. Marcelyho, Drieňová 16 
 zabezpečiť zaúčtovanie zodpovedajúcich účtovných zápisov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 462/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

12.  Záverečný účet  - výročná  správa o hospodárení  Mestskej časti  Bratislava -  
       Ružinov  za rok 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                                  s c h v a ľ u j e  

 

 1.  Celoročné hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013 

           bez výhrad  

                       

2.  Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 878 400,10€, zisteného 

podľa § 10 ods. 3 písm. a)  a  b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej   

 v €

  Skutočnosť 
Druh 31.12.2013 

Bežné príjmy 25 547 150,12

Bežné výdavky 23 276 543,48

Saldo bežný rozpočet 2 270 606,64

Kapitálové príjmy 424 249,93

Kapitálové výdavky 1 816 456,47

Saldo kapitálový rozpočet -1 392 206,54

Saldo rozpočtu (bežný + kapitálový) 878 400,10

Finančné operácie – príjmové 964 805,47

Finančné operácie – výdavkové 215 580,00

Saldo finančné operácie 749 225,47

Saldo celkom (bežný+kapitálový+fin. op.) 1 627 625,57



 

samosprávy a doplnení niektorých zákonov nasledovne :  

 vyčleňuje nevyčerpané účelové finančné prostriedky vo výške 41 924,89 € 

 vyčleňuje účelové prostriedky fondu rozvoja bývania vo výške 115 651,29€ 

 vyčleňuje mylné platby vo výške 839,84 € 

 znížený prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške  

719 984,08 € budú pridelené  do rezervného fondu 

 nevyčerpané prostriedky z finančných operácií vo výške 749 225,47 € budú 

vrátené  do rezervného fondu 

 

3.  Výročnú správu o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013 s plnením 
rozpočtových príjmov a výdavkov v celkovej výške 

 
 
príjmov     
z toho: bežných                                                25 547 150,12 € 
            kapitálových                                              424 249,93€ 
            finančné operácie                                      964 805,47€ 
                   
výdavkov  
z toho: bežných                                                 23 276 543,48€ 
            kapitálových                                            1 816 456,47€ 

                                   finančné operácie                                       215 580,00 € 
 
 
 
4. Hospodárenie s peňažnými fondmi Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013 /Fond   
     rozvoja  bývania, Rezervný fond/. 
 
5. Plnenie rozpočtov príspevkových a rozpočtovej organizácií v pôsobnosti Mestskej časti   
    Bratislava - Ružinov za rok 2013. 
 
6. Plnenie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
     za rok 2013. 
 

 

 



B.                                              b e r i e    n a   v e d o m i e 

správu audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                              starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 463/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

13.   Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2014 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 

A .                                                           s c h v a ľ u j e 

	2.  zmenu rozpočtu na rok 2014 podľa predloženého materiálu v celkovej výške 
 

 

Príjmy spolu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Návrh 2.zmeny rozpočtu 

 z toho: 2014 2014 2014 

Bežné príjmy 25 207 154 25 207 154 26 668 116

Kapitálové príjmy 578 700 578 700 578 700

Finančné operácie 1 347 072 1 841 869 2 065 020

 S P O L U 27 132 926 27 627 723 29 311 836

    

    

    

    

Výdavky spolu  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Návrh 2.zmeny rozpočtu 

 z toho: 2014 2014 2014 

Bežné výdavky 24 522 866 25 017 663 26 283 076

Kapitálové výdavky 2 394 480 2 394 480 2 813 180

Finančné operácie 215 580 215 580 215 580

 S P O L U 27 132 926 27 627 723 29 311 836
 

 
 
 
 



 
B.                                                             u k l a d á   
 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ  
zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.  

                                                                                                            T: 31.12. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                  starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 464/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

14.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Ružinov 
       na roky 2014 - 2020 
 
   
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                   b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
predložený materiál 
 
 
B.                                                             s c h v a ľ u j e 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 
2014 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                    starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 465/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

15.  Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                        s c h v a ľ u j e 
 
výsledný návrh „Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná“ 
 
 
 
B.                                                              u k l a d á 
 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
 
1. zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná a jeho  
    označenie schvaľovacou doložkou. 
 
2. zabezpečiť uloženie schváleného Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná 

v zmysle § 28 zákona č.50/1976 Zb. do troch mesiacov od jeho schválenia. 
 
 
                                               Termín:   v texte 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                      starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 466/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

16.  Všeobecne záväzné nariadenie  MČ  Bratislava - Ružinov č. .... /2014 zo dňa 24. júna  
        2014,  ktorým sa  vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu  zóny Trnávka, Krajná -  
       Bočná 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                          s c h v a ľ u j e 

 
Všeobecne   záväzné  nariadenie  MČ  Bratislava – Ružinov  č. 39/2014 zo dňa 24.06. 2014,  
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná 

 
 

B.                                                               u k l a d á 
 

 Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 

1.  vyhlásiť  Všeobecne  záväzné  nariadenie  MČ  Bratislava - Ružinov  č. 39/2014  zo  dňa   
     24.06. 2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného  plánu zóny Trnávka, Krajná -     
     Bočná  

 

2.  zverejniť schválené VZN spôsobom v mestskej časti obvyklým 
 

                                                                                                 T: ihneď po podpise starostom 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                 starosta   
                   
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 467/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

17.   Záväzok Mestskej časti Bratislava - Ružinov k vyriešeniu priestorového rozdelenia 
        ZUŠ Exnárova 6 a MŠ Bancíkovej, ET Exnárova 6. Zmluva o poskytnutí dotácie 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                              s c h v a ľ u j e 
 
 
Zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorá je prílohou tohto uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

      
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len 
„Zmluva“) 

Zmluvné strany: 
1. Mestská časť Bratislava - Ružinov 
so sídlom:          Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
identifikačné číslo:         00 603 155 
bankové spojenie:        Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:          1800186012/5600 
zastúpená:          Ing. Dušanom Pekárom, starostom  
(ďalej len  "Mestská časť“) 

 

a 

 

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
so sídlom:     Primaciálne námestie 1, 811 07 Bratislava 
identifikačné číslo:   00 603 481 
bankové spojenie:  xxx 
číslo účtu:    xxx 
zastúpené:  Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., 

primátorom 
(ďalej len "Hlavné mesto")  
 
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
Predmet Zmluvy 

1.1. Hlavné mesto je vlastníkom budovy ubytovacieho zariadenia, ktorá je v evidencii 
Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor zapísaná na LV č. 4315 s popisom: 
ubytovňa-Uránová 2, súp. č. 3266 (ďalej len "Budova Uránová 2") a ktorá sa 
nachádza na pozemkoch s parc. č. 15680/14 a parc. č. 15680/15  v obci: BA-m.č. 
RUŽINOV, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 1. Zmluvné strany sa dohodli na 
spolupráci za účelom rekonštrukcie Budovy Uránová 2 ako priestorového riešenia 
pre potreby umiestnenia Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Exnárová 6 v 
mestskej časti Bratislava - Ružinov. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy uznesením č. 1340/2013 zo dňa 21. 11. 2013 schválilo  rozdelenie 
budovy na Exnárovej 6 a zverenie jej časti, v ktorej sídli elokované pracovisko 
Materskej školy Bancíkovej, do správy Mestskej časti ako zriaďovateľa tejto 
materskej školy za podmienky, že Mestská časť prispeje na rekonštrukciu Budovy 
Uránová 2 pre potreby priestorového riešenia umiestnenia Základnej umeleckej 
školy vo výške 50 % celkových nákladov. 

 
1.2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Mestskej časti poskytnúť Hlavnému mestu 

dotáciu zo svojho rozpočtu na rok 2015 na úhradu časti nákladov na rekonštrukciu 
Budovy Uránová 2 (ďalej len „Projekt“) formou transferu finančných prostriedkov 
Hlavnému mestu v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č. 405/XXIV/2014 zo dňa 4. 2. 2014, ktorým Mestská časť 
potvrdila svoj záväzok participovať na rekonštrukcii Budovy Uránová 2 vo výške  



50 % celkových nákladov, maximálne však do výšky 250.000,00 EUR (slovom 
dvestopäťdesiattisíc euro) (ďalej len „Dotácia“), ak takéto riešenie bude 
schválené v mestskom zastupiteľstve ako riešenie priestorového usporiadania 
Základnej umeleckej školy Exnárova 6, Bratislava a MŠ Bancíkovej 2, 
Bratislava/ET Exnárova 6, Bratislava. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy svojim uznesením č. 1570/2014 zo dňa 22. 05. 2014 schválilo zverenie 
nehnuteľného majetku Hlavného mesta v k.ú. Ružinov, stavby „Materskej školy“ 
na Exnárovej 6, súpisné číslo II.18131 do správy Mestskej časti za účelom 
zabezpečenia činnosti súvisiacich s prevádzkou škôl a školských zariadení.. 
Predmetom tejto Zmluvy je zároveň záväzok Hlavného mesta použiť Dotáciu 
výlučne na účel, spôsobom a za podmienok stanovených touto Zmluvou, ako aj 
splniť všetky ostatné povinnosti spojené s poskytnutou Dotáciou stanovené touto 
Zmluvou.  

 
1.3. Dotácia z rozpočtu Mestskej časti  podľa § 7 ods. 1 písm. e) a § 7 ods. 2 zákona  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o rozpočtových pravidlách“) pre rok 2015 bude schválená Miestnym 
zastupiteľstvom Mestskej časti.  

 
 

Čl. II 
Účel, výška a spôsob poskytnutia Dotácie 

 

2.1. Mestská časť sa zaväzuje poskytnúť Hlavnému mestu Dotáciu za účelom 
financovania spolupráce s Hlavným mestom, ktorej predmetom je realizácia 
Projektu stanoveného v čl. I ods. 1.2. tejto Zmluvy v záujme zabezpečenia 
umeleckej výchovy a vzdelávania podľa vzdelávacieho programu odboru, 
skvalitnenia a rozšírenia umeleckého vzdelávania prevažne žiakov základných 
škôl, ale aj detí vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov 
stredných škôl a dospelých, ktorými sú aj obyvatelia Mestskej časti, a to na 
rekonštrukciu Budovy Uránová 2 ako priestorového riešenia pre potreby Základnej 
umeleckej školy na ulici Exnárova 6 v mestskej časti Bratislave - Ružinov. Dotácia 
je účelovo viazaná.  

 
2.2. Mestská časť poskytne Hlavnému mestu na realizáciu Projektu Dotáciu uvedenú 

v odseku 2.1 tohto článku na bankový účet Hlavného mesta uvedený v záhlaví 
tejto Zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia Hlavného 
mesta o získaní príslušných povolení stavebného úradu na realizáciu Projektu, 
najskôr však po schválení rozpočtu na rok 2015.  

 
Čl. III 

Podmienky použitia Dotácie 
 

3.1. Hlavné mesto sa zaväzuje použiť Dotáciu len na účel uvedený v čl. II ods. 2.1. 
tejto Zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
3.2. Hlavné mesto sa zaväzuje dodržať všetky podmienky na poskytnutie Dotácie 

v súlade s touto Zmluvou a so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, ako aj s ostatnými dotknutými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

 



3.3. Hlavné mesto nie je oprávnené finančné prostriedky z Dotácie získanej na základe 
tejto Zmluvy poskytnúť iným právnickým alebo fyzickým osobám alebo obciam 
s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizovaním Projektu.  

 
3.4. Hlavné mesto nie je oprávnené finančné prostriedky z Dotácie získanej na základe 

tejto Zmluvy použiť na náklady na stravovanie a občerstvenie, honoráre, mzdy, 
odmeny a platy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, na náklady, ktoré sa nedajú 
preukázať účtovnými dokladmi, na úhradu výdavkov na alkohol a tabakové 
výrobky, nákup pohonných hmôt, odvod do fondov, poistné, na energie, splácanie 
pôžičiek, úverov, úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, ani na úhradu záväzkov 
vzniknutých predo dňom účinnosti tejto Zmluvy a refundáciu výdavkov 
vzniknutých predo dňom účinnosti tejto Zmluvy.  

 
3.5. Dotáciu poskytnutú na základe tejto Zmluvy možno použiť do 31. decembra 2015. 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

4.1. Hlavné mesto ako príjemca Dotácie je povinné: 

a) viesť poskytnutú Dotáciu na osobitnom účte a viesť príslušné účtovníctvo v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

b) bezodkladne písomne informovať Mestskú časť o začatí a ukončení jednotlivých etáp 
realizácie Projektu a o použití poskytnutej Dotácie,  

c) zúčtovať poskytnutú Dotáciu podľa podmienok uvedených v Zmluve do 60 dní 
po ukončení Projektu, 

d) priložiť fotokópie účtovných dokladov o čerpaní Dotácie a zabezpečiť originály 
účtovných dokladov k nahliadnutiu, ako aj kompletný rozpočet zrealizovaného 
Projektu a fotodokumentáciu o zrealizovaní Projektu.  

4.2. Vyúčtovanie Dotácie musí obsahovať finančné účtovné doklady, ktoré preukazujú 
použitie Dotácie a súpis týchto dokladov s uvedením sumy v eurách, ako aj 
celkový súčet za všetky predložené účtovné doklady v eurách: 

a) kópiu bankového výpisu Hlavného mesta, ktorá dokumentuje použitie prijatej 
Dotácie, 

b) kópiu faktúry, ktorá musí obsahovať: číslo faktúry, názov dodávateľa, jeho 
identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), názov príjemcu, jeho 
identifikačné číslo (IČO), jeho daňové identifikačné číslo (DIČ), dátum vystavenia 
dokladu, vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia, podpis prijímateľa, 
podpis vystavovateľa, poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný 
v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe, podpis schvaľovateľa dokladu, 

c) kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať: číslo faktúry, 
názov dodávateľa, jeho identifikačné číslo (IČO), jeho daňové identifikačné číslo 
(DIČ), názov príjemcu, jeho identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo 
(DIČ), dátum vystavenia dokladu, vyplatená suma slovom aj číslom, účel 
vyplatenia, podpis prijímateľa, podpis vystavovateľa, poradové číslo, pod ktorým 
je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe, podpis 
schvaľovateľa dokladu, 

d) doklady z registračnej pokladne v prípade platby resp. nákupu v hotovosti,  



e) ďalšie doklady, ktoré preukazujú oprávnene a účelne vynaložené náklady na 
realizáciu Projektu. 

4.3. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
budú Hlavnému mestu vrátené na doplnenie a dopracovanie. Hlavné mesto 
doplnené a dopracované doklady predloží k vyúčtovaniu v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy na doplnenie vyúčtovania. V prípade márneho uplynutia tejto 
lehoty alebo v prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi 
účtovnými dokladmi podľa prvej vety tohto odseku, nebudú Mestskou časťou 
uznané ako účelne a preukázateľne vynaložené náklady na realizovanie Projektu 
podľa tejto Zmluvy a Hlavné mesto bude povinné ich v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy Mestskej časti vrátiť. 

4.4. Hlavné mesto je povinné umožniť povereným zamestnancom Mestskej časti 
vykonať kontrolu účtovných dokladov predloženého vyúčtovania poskytnutej 
Dotácie a umožniť kontrolu použitia prostriedkov poskytnutej Dotácie. Touto 
kontrolou sa overuje najmä objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich 
súlad s dotknutými právnymi predpismi a Zmluvou, ako aj dodržanie podmienok 
použitia poskytnutej Dotácie. Mestská časť je oprávnená vo všetkých etapách 
realizácie Projektu, ako i po jeho skončení po formálnej i vecnej stránke 
kontrolovať účelnosť použitia poskytnutej Dotácie. 

Čl. V 
Sankcie 

 
5.1. Hlavné mesto je povinné vrátiť Dotáciu: 

a) vo výške, ktorá bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok podľa čl. III ods. 3.3. a 
3.4. tejto Zmluvy, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Mestskej časti na jeho vrátenie, 

b) v sume, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej Dotácie v lehote stanovenej v čl. 
III ods. 3.5. tejto Zmluvy, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Mestskej časti na jeho vrátenie, 

c) v celej výške, ak nepredloží kompletné vyúčtovanie Dotácie v lehote podľa čl. IV 
ods. 4.1. písm. c) tejto Zmluvy, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy Mestskej časti na jeho vrátenie, 

d) v celej výške v prípade, že Dotácia bola použitá v rozpore s touto Zmluvou 
a/alebo so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, najmä 
v prípade použitia Dotácie na iný účel ako je účel stanovený touto Zmluvou alebo 
v prípade nedodržania Zmluvou určeného alebo Zákonom o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  ustanoveného spôsobu nakladania s touto 
Dotáciou. 

5.2. Ak Hlavné mesto poruší povinnosti stanovené v čl. III ods. 3.1, 3.3. a 3.4. alebo 
v ods. 5.1. tohto článku Zmluvy, je povinný zaplatiť Mestskej časti zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy, najmenej 
však vo výške 100 EUR (slovom jednosto euro) za každý, aj začatý deň porušenia 
citovaných ustanovení Zmluvy a za každý prípad zvlášť, najviac však do výšky 
poskytnutej Dotácie.  

5.2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Mestskej časti na náhradu 
škody. 



 
Čl.  VI 

Záverečné ustanovenia 

6.1. Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán podpísanou 
ich štatutárnymi orgánmi. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou 
sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ostatných dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov.  

6.3. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú 
naďalej platné a účinné. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dohodou 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy novým platným a účinným 
ustanovením, ktoré bude najlepšie zodpovedať zamýšľanému účelu neplatného 
alebo neúčinného ustanovenia.  

6.4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z 
ktorých Hlavné mesto dostane dve (2) vyhotovenia a Mestská časť dostane tri (3) 
vyhotovenia.  

6.5. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné uskutočniť po dohode oboch zmluvných 
strán len formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.  

6.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej neskoršieho podpisu oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
Hlavného mesta alebo Mestskej časti, pričom rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.  

6.7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich 
prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi 
potvrdzujú. 

 
 
V Bratislave dňa .................................  V Bratislave dňa 
................................... 
 

.........................................................                 ............................................... 

Mestská časť Bratislava – Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 
Ing. Dušan Pekár Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
starosta             primátor 
 

 

 

 

 

Prílohy: 



1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1340/2013 
zo dňa 21. 11. 2013 - kópia 

2. Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 405/XXIV/2014 zo dňa  
4. 2. 2014 – kópia  

3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1570/2014 
zo dňa 22. 05. 2014 – kópia  

4. LV č. 4315 – informatívny výpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 468/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 

18.   Návrh zriadenia denného centra seniorov na Zimnej č. 1 v Bratislave 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                           s c h v a ľ u j e  
 
 
zriadenie denného centra pre seniorov v lokalite Zimná v MČ Bratislava - Ružinov  
 
 
B.                                                              u k l a d á  
 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ  
zabezpečiť zriadenie a činnosť nového denného centra pre seniorov v lokalite Zimná  
                 
                                                                                                                     T : do  1. 7. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                              starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 469/XXVIII/2014  

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

19.   Návrh  na  schválenie dôvodu  hodného osobitného  zreteľa,  týkajúceho  sa  nájmu 
        nebytových  priestorov  v  objekte   Zimný   štadión   V. Dzurilu,   Ružinovská  č. 4, 
        Bratislava 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                           s c h v a ľ u j e 

ako  dôvod  hodný  osobitného  zreteľa  predĺženie  nájomnej zmluvy s HK Ružinov, a. s., 
Ružinovská č. 4,  týkajúceho  sa  nájmu  nebytových  priestorov  v  objekte   Zimný  štadión,  
Vl.  Dzurillu,   Ružinovská  č. 4,  821 01   Bratislava,   predmetom   ktorej  bude  nehnuteľný  
majetok  zverený  do správy Ružinovského športového klubu, Mierová 21, 827 05 Bratislava:  
a to nebytové priestory ľadovú plochu a nebytové priestory - 8 šatní so skladovými priestormi 
a  s  príslušnými  sociálnymi  zariadeniami  a  kancelária,  ktoré  sú   umiestnené   v   suteréne 
budovy   zimného   štadióna,   tribúny  a   ochozy   na   účely   hokejovej  prípravy a  tréningu 
športovcov za nájomné 0,03 EUR/mesiac, na dobu určitú od 1.11.2014 do 31.10.2015. 
 
B.                                                                u k l a d á 
 
Kataríne Felcánovej, poverenej riaditeľke  RŠK 
uzavrieť zmluvu 
  
                                                       T: do 31.10. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                        starosta   
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 470/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

20.   Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku registra 
        „C“, kat. úz.  Ružinov, parc. č. 2670/5, o výmere   370 m2,  záhrady  do   vlastníctva 
        Alojzovi Lukovičovi  a Pavlíne Lukovičovej z  dôvodu  hodného osobitného zreteľa 
 
   
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
A.                                                          s c h v a ľ u j e  
 
prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ katastrálne územie Ružinov 
podľa ust. § 9a ods.8 písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 parc.č. 2670/5,    záhrada, o výmere  370 m2, 
ako priľahlého pozemku v oplotení, ktorý tvorí zároveň aj prístup k stavbám (LV 7637,LV 
4660) vo vlastníctve nadobúdateľov, za kúpnu cenu  podľa Znaleckého posudku č. 145/2013 
v sume  44.900 eur, do vlastníctva  pána Alojza Lukoviča  a pani Pavlíny Lukovičovej, 
Ľaliova 8, 821 05 Bratislava. 
 
Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa 
schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov. Zámer prevodu vlastníckeho práva pozemku bol 
zverejnený  v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov dňa 22.5.2014. 
 
Kúpna zmluva bude podpísaná  kupujúcimi do 90 dní od schválenia uznesenia  v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Ružinov. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcimi podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí platnosť.   

 
B.                                                                      u k l a d á 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
zabezpečiť spracovanie  návrhu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva pozemku 
                                                                                                          T: najneskôr do 15.7.2014 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                        starosta   



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 

 
-      Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku v katastrálnom    
       území  Nivy  parc.  č. 15145/5  ostatné  plochy  o  výmere 16 m2,  do vlastníctva  
       Ing. Andreja Nováka,  Magurská  29,  831 01   Bratislava   z  dôvodu  hodného  
       osobitného zreteľa  
   
 
 
 
 
 
 
 
- materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                   starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 471/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

21.  Návrh  na nájom pozemku v lokalite Telocvičnej ul. v Bratislave,  parc. č.  2214/31, 
       kat. úz.  Ružinov, MFK Petržalka  a. s.  so  sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, 

  IČO:  35752 157,  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zákona  SNR č. 138/1991 
       Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov,  z dôvodu   hodného  osobitného 
       zreteľa 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
A.                                                        s c h v a ľ u j e 

 

z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemku registra „C“ kat. úz. Ružinov, 
evidovanom na LV č. 1201, 

 

- parc. č. 2214/31 o výmere 21 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
 

do nájmu MFK PETRŽALKA a. s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava,  
IČO: 35 752 157, za účelom užívania pozemku zastavaného časťou stavby, ktorá  
je prístavbou šatní a sociálnych zariadení k existujúcej stavbe Hotel Rapid so súp. č. 2724  
na parc. č. 2212, kat. úz. Ružinov, evidovanej na LV č. 4070 vo vlastníctve Futbalového 
klubu FC Artmedia Rapid Bratislava, Sasinkova 5, Bratislava a za účelom dodatočnej 
legalizácie stavby - prístavby, na dobu neurčitú,  

 

za nájomné 17,00 Eur/m²/rok, spolu 357 Eur/rok, 

 

za podmienok:  

 

Nájomca uhradí aj úhradu za užívanie predmetného pozemku za obdobie dvoch rokov spätne 
a vychádza sa zo sadzby 17,00 Eur/m²/rok, spolu v sume 714 Eur. 

 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia  
v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 
lehote  podpísaná, uznesenie stratí platnosť. 

 



Nájom pozemku z dôvodu osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer na prenájom pozemku bol zverejnený v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dňa 21.05.2014. 

 

B.                                                                u k l a d á 

 

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 

zabezpečiť spracovanie návrhu nájomnej zmluvy o nájme predmetného pozemku 

                T.: najneskôr do 15.07.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                          starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 472/XXVIII/2014 

zo dňa 24. 06. 2014 
 
 

22.  Návrh  na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme    
       objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava 
 
   
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
A.                                                      s c h v a ľ u j e  
 
podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia 
na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60 súpisné číslo 4435 v Bratislave (ďalej len „DK 
Bulharská“), ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 14814/440, zapísaný 
na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA-m.č. Ružinov, katastrálne územie Trnávka 
na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor  na dobu určitú 10 rokov od 1.10.2014 
 
 
B.                                                           u k l a d á 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
1. vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž 
                                            T: do 30.06. 2014 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu s víťazným navrhovateľom  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                                    starosta   
 
 
 
 
 
 
 



 
Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov  týmto  

 

 

v y h l a s u j e 

 

obchodnú verejnú súťaž 

 

o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu – Dom kultúry Bulharská 60 
súpisné číslo 4435 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 

14814/440, zapísaný na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA  -m.č. Ružinov, katastrálne 
územie Trnávka na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor 

 

 

 

I. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 212 
 
IČO: 00603155 
DPH: 2020699516 

 

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

Prenájom objektu Domu kultúry Bulharská 60 súpisné číslo 4435 v Bratislave (ďalej len „DK 
Bulharská“), ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 14814/440, zapísaný 
na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA-m.č. Ružinov, katastrálne územie Trnávka 
na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor.  



Predmetom nájmu nie je na 1.NP služobný dvojizbový byt, ktorý je prenajatý na dobu určitú, 
t.j. počas plnenia požadovanej funkcie domovník – údržbár. Dispozíciu bytu tvoria: zádverie, 
predsieň, WC, kuchyňa, komora, dve izby, chodbička, kúpeľňa s vaňou a umývadlom. 

 

 

Majetko-právna informácia: 

- prenajímateľ je správcom DK Bulharská, 
- prenajímateľ nie je vlastníkom pozemku parcely registra „C“ evidovanej 

na katastrálnej mape parcela číslo 14790/8, 14814/440 na ktorom je DK postavený, 
- pozemky, na ktorých je postavený DK Bulharská sú vo vlastníctve Slovenskej 

Republiky – SPF a Ministerstva vnútra, 
- priľahlé pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej Republiky – SPF, Ministerstva vnútra a 

tretích osôb. 
 

 

 

 

III. Doba nájmu 
 
Zmluva o nájme sa bude uzatvárať na dobu určitú a to na dobu 10 (desať) rokov 
od 1.10.2014 do 30.09.2024. 
 

- doba nájmu sa predĺži o ďalších 5 (päť) rokov za podmienok dohodnutých v nájomnej 
zmluve (opcia) s výnimkou výšky nájomného. Nájomca je povinný prenajímateľovi 
písomne oznámiť uplatnenie opcie najneskôr 6 (šesť) mesiacov pred uplynutím doby 
nájmu a požiadať prenajímateľa o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. 
Predmetom dodatku bude aj dohoda prenajímateľa a nájomcu o úprave výšky 
nájomného v nadväznosti na nájomné, za aké sa budú v danom čase a mieste 
prenajímať porovnateľné nehnuteľnosti. V prípade, že sa prenajímateľ a nájomca 
na výške nájomného nedohodnú, bude táto určená na základe znaleckého posudku 
predloženého prenajímateľom,  

- užívanie predmetu nájmu po skončení doby nájmu nepredlžuje dobu nájmu, 
- zmluvu nie je možné obnoviť podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
- nájomca DK Bulharská nemá právo na prednostný prevod predmetu nájmu 

do vlastníctva. 

 

 

IV. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť 
 
Nájomná zmluva sa bude uzatvárať v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.  
 
Nájomná zmluva bude okrem iného obsahovať, že: 
 

- nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v zmluve o nájme. 



Taktiež je povinný na vlastné náklady zabezpečiť ochranu predmet nájmu 
pred poškodením alebo zneužitím, 

 

- nájomca sa zaväzuje riadne starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 
náklady všetky úpravy, opravy, údržbu, rekonštrukčné práce a modernizáciu, ako aj 
znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným užívaním predmetu nájmu, 

 

- nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady prevádzku a obsluhu plynovej 
kotolne v zmysle platných právnych predpisov, vykurovanie celého objektu ako aj 
dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody aj pre ostatných nájomcov v DK 
Bulharská. Na spôsobe vyúčtovania a úhrady za poskytnutie týchto médií a služieb je 
nájomca povinný sa osobitne dohodnúť s nájomcom bytu a s nájomcom nebytového 
priestoru na 1.NP DK Bulharská. 
Nájomca sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady na plynovej kotolni všetky potrebné 
a plánované opravy, údržby, revízie, ktorých výsledok bude zaznamenaný vo forme 
revíznych správ, technologických prehliadok, udržiavať predmet nájmu 
v užívaniaschopnom stave a odstraňovať havárie. Pri vykonávaní akejkoľvek 
rekonštrukcie, opravy, úpravy, technického zhodnotenia alebo údržby plynovej kotolni 
sa nájomca zaväzuje dodržiavať súvisiace platné právne predpisy, 

 

- nájomca sa zaväzuje uzatvoriť na vlastné náklady poistné zmluvy, ktoré budú 
pokrývať nasledovné riziká: 
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho 

činnosťou v predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd 
na predmete nájmu), 

b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku nájomcu nachádzajúceho sa 
v/na predmete nájmu proti živelným pohromám, 

c) poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným 
prepadnutím a rizika vandalizmu  

 

- stavebné úpravy a odstránenie havarijného stavu vykoná nájomca na vlastné náklady 
bez nároku na ich náhradu, pričom tieto náklady nebudú započítané do nájomného 
za predmet nájmu, 

 

- v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov bude nájomca oprávnený vo vlastnom mene vykonávať odpisy technického 
zhodnotenia DK Bulharská, 

 

- nájomca sa zaväzuje zabezpečovať odstránenie závad brániacich riadne užívať 
DK Bulharská. Nájomca sa zaväzuje vykonávať v lehotách stanovených v osobitných 
predpisoch revízie a kontroly v DK Bulharská. Ak nájomca nemá v predmete činnosti 
poskytovanie takýchto činností, zaväzuje sa obstarať splnenie uvedených zákonných 
povinností tretími odborne spôsobilými osobami. Nájomca sa zaväzuje odstrániť vady 
a nedostatky v DK Bulharská, ktoré vyvstali na základe revízií a kontrol vykonaných 
nájomcom alebo tretími osobami v zmysle osobitných predpisov a v písomných 
správach týchto osôb v časti zistené nedostatky, bez zbytočného odkladu po 
doručení správ a protokolov. 
Cenu tovarov a služieb dodaných pri vykonávaní opráv a udržiavacích prác podľa 
tejto odrážky za kalendárny rok sa zaväzuje prenajímateľ uhradiť na základe faktúry 
vystavenej nájomcom maximálne do výšky nájomného v danom roku. Cena je splatná 



k 31.12. každého kalendárneho roka a úhrada sa vykoná zápočtom existujúcich 
pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo znenia nájomnej zmluvy. Súčasťou faktúry 
budú fotokópie prvotných dokladov od dodávateľa, ktorý práce vykonal. Cena tovarov 
a služieb dodaných pri vykonávaní opráv a udržiavacích prác podľa tejto odrážky 
za kalendárny rok, ktorá presiahne výšku nájomného v danom roku, bude vykonaná 
nájomcom na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu a nebude započítaná 
s nájomným za predmet nájmu, 

 

Investície: 

- nájomca bude povinný pred začatím plánovaných stavebných úprav, opráv, 
rekonštrukčných prác a udržiavacích prác predložiť prenajímateľovi rozpis (projektová 
dokumentácia) a návrh rozpočtu (ocenený výkaz výmer podľa predloženého rozpisu) 
za účelom odsúhlasenia rozsahu stavebných úprav a určenie predbežnej výšky 
nákladov (investícia).  
Predmetom stavebných úprav je: 

- Odstránenie havarijného stavu  

 (v zmysle znaleckého posudku vo výške 20 000,- €) 

- odstránenie zatekania balkónových dverí 
- zvýšenie zábradlia na balkónoch 
- ošetrenie skorodovanej výstuže a povrchová úprava na fasádnych prvkoch 
- sanácia vonkajších schodísk – schodiskové stupne, podesty, kovové zábradlia 
- oprava vonkajších omietok 
- sanácia izolácie proti zemnej vlhkosti 
- oprava omietok stropov na 3.NP 
 

- Rekonštrukcia prvkov krátkodobej životnosti a zlepšenie úžitkových vlastnosti 
objektu po vzájomnom odsúhlasení minimálne vo výške 180 000,- €. 
- Rekonštrukciu prvkov krátkodobej životnosti a zlepšenie úžitkových vlastnosti 

objektu vykoná nájomca na vlastné náklady počas doby nájmu tejto nájomnej 
zmluvy, bez nároku na ich náhradu a nebudú započítané s nájomným za 
predmet nájmu, a to: 

- minimálne vo výške 70.000,- EUR: 

 v prvom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 

v druhom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 

v tretom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 

v štvrtom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 

v piatom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 

K porušeniu povinnosti podľa tejto odrážky nedôjde, ak celková výška 
preinvestovaných prostriedkov podľa tejto odrážky ku koncu 
posudzovaného roku nájmu bude minimálne vo výške súčinu 10.000,- 
EUR a posudzovaným rokom nájmu. 

 

- v nasledujúcich rokoch v každom jednom roku 



 minimálne vo výške jednej pätiny investície 
zníženej o výšku investície v prvých piatich rokoch 
nájmu podľa nájomnej zmluvy, 

K porušeniu povinnosti podľa tejto odrážky nedôjde, ak celková výška 
preinvestovaných prostriedkov podľa tejto odrážky ku koncu 
posudzovaného roku nájmu bude minimálne vo výške súčtu 
preinvestovaných prostriedkov v prvých piatich rokoch nájmu vo výške 
70.000,- EUR a súčinu 22.000,- EUR a posudzovaným rokom nájmu 
zníženým o hodnotu 5. 

 

 

- v prípade, ak je nutné k úprave predmetu nájmu povolenie príslušného stavebného 
úradu, po písomnom odsúhlasení rozsahu úpravy predmetu nájmu a predpokladanej 
výšky vložených finančných prostriedkov prenajímateľom, sa nájomca zaväzuje 
v lehote do 30 dní od takého odsúhlasenia, požiadať príslušný stavebný úrad 
o vydanie povolenia nevyhnutného na začatie úpravy predmetu nájmu, 

 

- v lehote do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy sa nájomca 
zaväzuje uskutočniť rekonštrukciu DK Bulharská v rozsahu minimálne podľa 
predpredchádzajúcej odrážky (odstránenie havarijného stavu) a zabezpečiť 
právoplatné užívacie povolenie, ak sa vyžaduje v povolení stavebného úradu, 

 

- nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
a mestskej časti Bratislava – Ružinov v platnom znení, týkajúce sa najmä 
dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavanie mestskej zelene, zimnej údržby a pod. 
a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, 
hygienických predpisov, ochrany majetku a pod., 

 

- nájomca sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou 
osobou podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta (VZN č. 12/2001), 

 

- nájomca uzavrie zmluvy s dodávateľmi vody, plynu, elektriny, odvoz odpadu a pod.. 
Nájomca sa zaväzuje uzavrieť zmluvu o dodávke elektrickej energie s dodávateľom 
Pow-en a.s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava, IČO: 43 860 125, DIČ: 2022502394, 
minimálne na obdobie do 31.12.2015, 

 

 

- nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu, 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 

- nájomné sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vopred vždy do 15. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa. Nájomné za prvý mesiac nájmu, alebo 
jeho pomernú časť bude splatné v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy. 



Pomerná časť nájomného sa vypočíta tak, že denné nájomné vypočítané ako 1/365 
ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom sa zmluva uzavrela. 

Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa.  

Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.07. výšku nájomného dohodnutého 
v nájomnej zmluve o výšku mieri inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za 
bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok zverejnenú Štatistickým úradom SR 
v januári nasledujúceho roku. Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi 
písomne, 

- pri akomkoľvek ukončení nájmu zo strany prenajímateľa z dôvodov spočívajúcich 
v konaní alebo nekonaní nájomcu, ako aj v prípade uplynutia doby nájmu sa 
prenajímateľ a nájomca dohodli a bez výhrad súhlasia s tým, že prenajímateľ nie je 
povinný nájomcovi uhradiť zhodnotenie predmetu nájmu. V takomto prípade bude 
nárok nájomcu vysporiadaný bezodplatne ku dňu skončenia nájmu. Za zhodnotenie 
predmetu nájmu, sa pre účely zmluvy považuje vykonanie takých zmien predmetu 
nájmu, ktoré boli vykonané za podmienok dohodnutých zmluvou (zmluva o nájme) 
a ktorými sa zvýšila hodnota predmetu nájmu, 

 

Nájomný vzťah môže byť ukončený: 

a) dohodou zmluvných strán 
b) výpoveďou prenajímateľa z dôvodu ak: 

- nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestský 
významnej stavby na predmete nájmu, 

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby 

c) výpoveďou nájomcu ak: 
- bolo rozhodnuté o odstránení stavby  
- predmet nájmu sa stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie bez porušenia 

povinností nájomcu, 
Výpovedná lehota je tri mesiace pre obidve zmluvné strany a počíta sa od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

d) odstúpením od zmluvy prenajímateľom, v prípade ak: 
- nájomca dlhšie ako 30 dní mešká s úhradou nájomného, 
- nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom 

vymedzeným v nájomnej zmluve, 
- nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 
- nájomca v lehote šiestich mesiacov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

neuskutoční rekonštrukciu DK Bulharská a nezabezpečí právoplatné užívacie 
povolenie a v uvedenom termíne nezaháji plnenie zámeru účelu zmluvy  

- nájomca neuskutoční rekonštrukciu prvkov krátkodobej životnosti a zlepšenie 
úžitkových vlastnosti objektu podľa nájomnej zmluvy a/alebo nepreinvestuje 
minimálnu výšku investície, 

pričom v prípade odstúpenia od zmluvy podľa písmena d) prenajímateľ nájomcu 
najskôr vyzve na zabezpečenie nápravy vadného stavu, pričom nájomca napriek 
výzve požadovanú nápravu nezabezpečí, a to ani v lehote 14 dní od doručenia 
písomného upozornenia prenajímateľa, 

e) odstúpením od zmluvy nájomcom, v prípade, ak preukáže, že v dôsledku skrytej 
vady predmetu nájmu nie je možné uskutočniť jeho rekonštrukciu, 

f) odstúpením od zmluvy podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 



Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc). 

 

V súlade s vyššie uvedeným nájomca vyhlasuje, že po ukončení nájmu nebude žiadať 
vrátenie finančných prostriedkov k vynaloženiu, ktorých bol zmluvou (zmluvou o nájme) 
zaviazaný. 

 
 
V. Účel nájmu a minimálna výška nájomného 

 

1) Účelom nájmu je rekonštrukcia DK Bulharská a následné prevádzkovanie DK 
Bulharská za účelom: 
- kultúrno - spoločenská vybavenosť, 

- kultúrne zariadenia, 
- zábavné zariadenia 

- obchod, administratíva 
- služby (s výnimkou erotických, sexuálnych a herní) 
- stravovanie 
- športovo - rekreačná vybavenosť  
Účel prevádzkovania DK Bulharská musí byť v súlade s Návrhom regulácie 
funkčného využívania územia, ktorý je uvedený v územnoplánovacej informácii 
a stanovisku k nájmu a využiteľnosti Domu kultúry Bulharská 60, na parc.č. 14790/8, 
14814/440 v k.ú. Trnávka zo dňa 22.04.2014. 

 

2) Zámer využitia nájmu závisí od účelu nájmu uvedeného v bode V 
 

3) Minimálna výška: 
 

- nájomného  

 17.424,02 €/rok  (1.452,0017 €/ mesiac)  

 

 - investície 

    200.000,- €   

 

4) Ak bude nájomcom nezisková organizácia, ktorá na vykonávanie činnosti súvisiacej 
s účelom nájmu podľa predloženého zámeru potrebuje získať registračnú kartu 
od oprávneného orgánu, zaväzuje sa prenajímateľovi registračnú kartu predložiť 
do 3 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy; v prípade že je potrebné vykonať 
stavebné úpravy do 3 mesiacov od zmeny predmetu nájmu (rekonštrukcia) 
a v uvedenom termíne zahájiť plnenie zámeru účelu zmluvy. V prípade nepredloženia 
registračnej karty vo vyššie uvedenej lehote (3 mesiace) od účinnosti zmluvy nájomná 
zmluva bez ďalšieho zaniká. 

 

 



VI. Podmienky účasti uchádzača v súťaži 

 

1.) Predloženie dokladu o oprávnení podnikať, resp. oprávnení vykonávať mimo 
podnikateľské aktivity a činnosti, t. j. pri právnických osobách originál výpisu 
z Obchodného registra, pri fyzických osobách – podnikateľoch originál výpisu 
zo Živnostenského registra, ktoré nesmú byť staršie ako jeden mesiac, originál 
stanov alebo iného zakladateľského dokumentu mimovládnej organizácie, neziskovej 
organizácie, nadácie alebo občianskeho združenia a originál výpisu z príslušného 
registra, ak sa tam zapisujú.  

2.) Doklad (doklady), že navrhovateľ nemá záväzky voči príslušnému daňovému úradu, 
sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani 
v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 

3.) Navrhovateľ nesmie mať voči vyhlasovateľovi nesplnené záväzky. 
4.) Písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov 

v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 

 
 
VII. Obsah súťažného návrhu 

 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

 

1.) identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné 
číslo,  

2.) účel nájmu, 
3.) cenovú ponuku, t. j. ponúkanú výšku nájomného a investície, 
4.) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži uvedené v článku VI., 
5.) zámer využitia podľa účelu nájmu, 
6.) súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 

 

 
VIII. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 
 

Meno:  Silvia Valčeková 
Telefón:  +421 2 482 84 227 
E-mail:  silvia.valcekova@ruzinov.sk,  
 
Meno:  Ing. Zdeno Císar 
Telefón:  +421 2 482 84 222 
E-mail:  zdeno.cisar@ruzinov.sk 

 
 
IX. Termín obhliadky  

 

Termíny obhliadok sa uskutočnia: 

- dňa 22.07.2014 o 11.00 hod.,  
- dňa 05.08.2014 o 11.00 hod., 

záujemcovia sa stretnú pred vchodom do DK Bulharská v Bratislave. 



Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné vykonať aj v inom termíne 
po dohode s kontaktnou osobou vyhlasovateľa. 

 

 

X. Spôsob podávania súťažných návrhov  

 

Navrhovatelia sú  povinní doručiť záväzné súťažné písomné návrhy poštou alebo osobne 
na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 
Bratislava 212 v zalepenej obálke s označením: 

 

„Obchodná verejná súťaž – DK Bulharská, Bratislava – NEOTVÁRAŤ“ 

 

 

XI. Lehota na  podávanie súťažných návrhov  

 

1.) Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou 
podacej pošty s dátumom najneskôr 12.08.2014 alebo osobne do podateľne úradu 
najneskôr 15.08.2014 do 12.00 hod. Na neskoro podaný návrh sa neprihliada.   

2.) Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť, dopĺňať ani 
upravovať. 

3.) Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 
podmienkam. 

4.) Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil 
podmienky, nepredložil požadované doklady, alebo ak zistí, že predložené doklady 
sú neplatné alebo nepravdivé. 

5.) Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 

 

XII. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 

 

1. zámer využitia podľa účelu nájmu   váha kritéria 50 bodov 

 (Kritérium č. 1) 

 

Každej ponuke sa pridelí počet bodov od nula do 50 bodov. 
 

 

2. výška ponúkaného nájomného a investície  váha kritéria 50 bodov 

 (Kritérium č. 2) 



 

Navrhovateľ, ktorý nie je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená ponúkaná cena 
bez DPH. Navrhovateľ, ktorý je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená 
ponúkaná cena vrátane DPH. Navrhovateľ musí zreteľne uviesť túto skutočnosť, t.j. či 
je platcom DPH alebo nie je platcom DPH. 

 

 
Celková cena predmetu nájmu a investície sa určí ako 
 
súčet  

ceny nájmu  vynásobený konštantou 1 
       konštanta 1  nadobúda hodnotu 10 

    a  
výšky investície 

 
 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším návrhom ceny 
nájomného a investície za predmet nájmu. Pri ostatných ponukách sa počet 
bodov urči úmerou. Hodnotenie ceny nájomného a investície ostatných ponúk sa 
vyjadrí ako podiel navrhovanej celkovej ceny predmetu nájmu a investície 
príslušnej vyhodnocovanej ponuky (v čitateli) a najvyššej navrhovanej celkovej 
ceny predmetu nájmu a investície platnej ponuky (v menovateli), prenásobený 
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Takto vypočítané body sa 
budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta t.j., nadol, ak je tretie desatinné číslo 
menšie ako 5; nahor, ak je tretie desatinné číslo rovné alebo väčšie ako 5. 

 
 

 

Spôsob celkového vyhodnotenia ponúk podľa kritérií: 
Na záver sa spracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk - za každého navrhovateľa sa 
vypočíta celkový súčet jeho bodov pridelených za každé hodnotené kritérium č.1 a č.2. 
Následne sa zostaví poradie navrhovateľov podľa počtu získaných bodov, pričom 
úspešným navrhovateľom sa stane navrhovateľ, ktorého ponuka dosiahne v bodovom 
hodnotení najvyšší celkový súčet bodov. 
V prípade rovnosti (zhody) celkového počtu bodov dvoch alebo viacerých ponúk, ktoré 
dosiahli najvyšší celkový počet bodov, sa stane úspešným navrhovateľom ten 
navrhovateľ, ktorého ponuka z nich dosiahne najvyššie bodové hodnotenie za kritérium 
č.1. 

 

 

XIII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 

 

1.) Výsledky súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli miestneho úradu 
a na internetovej stránke www.ruzinov.sk do 30.09.2014. 

2.) Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr 
v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.  



3.) Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení 
písomne. 

 

 

 

XIV. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

 

1.) Kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.  
2.) O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
3.) Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli úradu a na internetovej stránke 

www.ruzinov.sk. 
4.) Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu. 
5.) Odmietnuť jednotlivé predložené súťažné návrhy, a ak uzná za vhodné, aj všetky 

predložené súťažné návrhy. 
6.) V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska  požiadaviek 

vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vylúčiť návrh z  obchodnej 
verejnej súťaže. 

7.) V prípade zistenia chýb v písaní, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, vyzvať 
navrhovateľa na ich odstránenie. 

8.) Ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou 
komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy, 
ďalej ak nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od predloženia nájomnej 
zmluvy. 

 

 

 

V Bratislave  

 

 

 

 

 

         Dušan Pekár   
            starosta 

 

 

 

 

 

 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 473/XXVIII/2014  

zo dňa 24. 06. 2014 
 

23.   Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
                                                          b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
 
 - splnenie uznesení MZ č.:        385/XXII/2013,     409/XXIV/2014,    430/XXVI/2014, 
                                                      442/XXVII/2014,  443/XXVII/2014,  444/XXVII/2014, 
                                                      445/XXVII/2014,  446/XXVII/2014,  448/XXVII/2014, 
                                                       
 
                                                                                                termínovaných k 15. 06. 2014 
 
 
- čiastočne splnené:                    450/XXVII/2014 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                               starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 474/XXVIII/2014  

zo dňa 24. 06. 2014 
 

25.   Rôzne 
        a) Nesúhlasné stanovisko k projektu Prima park II 
 
   
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
A.                                                            n e s ú h l a s í 
 
s  predloženým  projektom  výstavby  bytového  domu  „Prima park II“ na  Jašíkovej ul.  
z  dôvodu  neúmerného  zhoršenia prevádzkovej  kvality  okolitého  územia,  podstatne 
zhorší  statickú  a  dynamickú dopravu  v  okolitých  uliciach  a  ich  výpadoch  smerom 
na Tomášikovu a Ružinovskú a existuje obava zo statického narušenia okolitých budov. 
 
B.                                                               ž i a d a 
 
Dušana Pekára, starostu,  
aby v zmysle bodu A požiadal primátora Bratislavy o nevydanie záväzného súhlasného 
stanoviska k projektu „Prima park II“ 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                               starosta   


